
 

 
 

(1Gi. 4:17-18) 

 
““VVìì  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  cchhẳẳnngg  bbaann  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa  

ttââmm  tthhầầnn  nnhhúútt  nnhháátt,,  bbèènn  llàà  ttââmm  tthhầầnn  mmạạnnhh  mmẽẽ,,  

ccóó  ttììnnhh  yyêêuu  tthhưươơnngg  vvàà  ddèè  ggiiữữ..”” (2Ti. 1:7) 

Hay lo sợ là một điều đã trở thành thâm căn cố đế trong tâm 
trí con người. Ngay sau khi phạm tội, loài người đã bắt đầu 
biết lo sợ: 

““
99
GGiiêêhhôôvvaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  kkêêuu  AAđđaamm  mmàà  pphháánn  hhỏỏii  rrằằnngg::  

NNggưươơii  ởở  đđââuu??  
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AAđđaamm  tthhưưaa  rrằằnngg::  TTôôii  ccóó  nngghhee  ttiiếếnngg  CChhúúaa  

ttrroonngg  vvưườờnn,,  bbèènn  ssợợ……”” (Sáng. 3:9-10).  

Nhìn đâu chúng ta cũng đều thấy dấu vết của nỗi lo sợ. Từ sợ 
sâu, sợ chuột cho đến sợ ác thú, sợ chiến tranh… Leo lên cây 
cao cũng sợ mà xuống dưới giếng sâu cũng sợ… Náo nhiệt 
quá nên sợ đã đành nhưng tĩnh lặng quá cũng khiến cho có 
người sợ… Ngay cả việc đến nhóm lại với Hội Thánh cũng 
lắm nỗi sợ: Sợ bị làm khó dễ đã đành nhưng cũng còn sợ 
những người hay nói hành,… Sợ bị phác giác những điều 
muốn giấu,… Sợ phải thay đổi những thói quen xấu cho hợp 
với sự dạy dỗ của Kinh Thánh,… Sợ phải tiếp xúc với những 
người mình không thích hoặc không thích mình,… Sợ phải 
dâng hiến  cho Hội Thánh nữa!... 

“Lo sợ” là một phần tất yếu trong bản chất và điều kiện của 
con người thiên nhiên, nhưng Đức Tin lại là điều vốn thiếu 
trong con người thiên nhiên. “Sự lo sợ” đối lập với Đức Tin vì 
nó có tác dụng ngăn trở Đức Tin đến độ có thể làm cho Đức 
Tin trở thành “nghẹt ngòi” (Ma. 13:22). Một tấm lòng đầy 
dẫy “sự lo sợ” được Đức Chúa Jêsus kể như “bụi gai”, vì vậy 
“lo sợ” là điều trái với ý muốn tốt đẹp của Đức Chúa Trời. 
Đức Chúa Trời muốn Dân Ngài chớ sợ mà hãy tin, Ngài 
muốn Dân Ngài hãy yêu thương mà đừng sợ: 

““ĐĐừừnngg  ssợợ,,  hhããyy  ttiinn  mmàà  tthhôôii……”” (Lu. 8:50). 

““QQuuyyếếtt  cchhẳẳnngg  ccóó  đđiiềềuu  ssợợ  hhããii  ttrroonngg  ssựự  yyêêuu  tthhưươơnngg,,  nnhhưưnngg  ssựự  

yyêêuu  tthhưươơnngg  ttrrọọnn  vvẹẹnn  tthhìì  ccấấtt  bbỏỏ  ssựự  ssợợ  hhããii;;  vvìì  ssựự  ssợợ  hhããii  ccóó  hhììnnhh  

pphhạạtt,,  vvàà  kkẻẻ  đđãã  ssợợ  hhããii  tthhìì  kkhhôônngg  đđưượợcc  ttrrọọnn  vvẹẹnn  ttrroonngg  ssựự  yyêêuu  

tthhưươơnngg”” (1Gi. 4:18). 

II..  SSỰỰ  LLOO  SSỢỢ    

  VVÀÀ  SSỰỰ  DDÀÀYY  VVÒÒ,,  ĐĐAAUU  KKHHỔỔ……  

Trong phân đoạn Kinh Thánh này, từ liệu “sợ hãi” (# “lo sợ”) 
được sử dụng đến bốn lần. Đây sẽ là một chi tiết quan trọng 
giúp cho chúng ta có thể hiểu được sự dạy dỗ của Lời Đức 
Chúa Trời trong đoạn văn Kinh Thánh này. “Sự sợ hãi” được 
dùng ở đây là một từ liệu Hylạp (Gk. phobos) có nghĩa là “lo 
sợ”, “bị ám ảnh”. “Sự ám ảnh” được định nghĩa là “Một nỗi 
lo lắng dai dẳng, cao độ, và vô lý trên tâm trí của một người; 
chi phối trên nhiều phương diện của đời sống người ấy ở 
nhiều cấp độ khác nhau”. Sự lo sợ mà Lời Kinh Thánh nhắc 
đến ở đây nói về sự ám ảnh làm cho người ta phản ứng theo 
những cách thế khiến cho đời sống người ấy chuyển biến theo 
những phương hướng nguy hiểm. Sự lo sợ có thể kiềm tỏa cả 
đời sống của một người, có thể phá hỏng các mối quan hệ liên 
cá nhân của người ấy, thậm chí tác hại trên sức khỏe của tâm 
hồn và thân thể của họ nữa. Nỗi khổ mà sự lo sợ đem lại là sự 
đau đớn cả vật chất lẫn tinh thần. 

Sự lo sợ trong đời sống Cơ Đốc Nhân là hậu quả của việc dựa 
vào sức riêng thay vì phải nương cậy quyền năng Đức Chúa 
Trời. Người ta không thể thi hành mệnh lệnh yêu thương một 
cách trọn vẹn được chỉ vì người ta chưa thực sự sống bằng sự 
yêu thương của Đức Chúa Trời: 

““CChhúúnngg  ttaa  đđãã  bbiiếếtt  vvàà  ttiinn  SSựự  YYêêuu  TThhưươơnngg  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  

đđốốii  vvớớii  cchhúúnngg  ttaa..  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ttứứcc  llàà  SSựự  YYêêuu  TThhưươơnngg,,  aaii  ởở  

ttrroonngg  SSựự  YYêêuu  TThhưươơnngg,,  llàà  ởở  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  vvàà  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii  ởở  ttrroonngg  nnggưườờii  ấấyy”” (1Gi. 4:16). 

Nếu chúng ta biết nương cậy Đức Chúa Trời, và trung tín với 
Nguyên Tắc Yêu Thương của Ngài, chúng ta sẽ nhận ra được 
rằng chẳng có điều gì đáng cho chúng ta sợ hãi, tức là chẳng 
còn điều gì có thể ám ảnh chúng ta được. Chúng ta phải chịu 
bao nhiêu điều khó khăn chỉ vì chúng ta cứ loay hoay với các 
nan đề của cuộc sống bằng chính sức riêng và sự khôn ngoan 
riêng của mình. Dầu vậy, trong chúng ta không ai là không 
nhận ra được rằng việc sống thiếu nương cậy Đức Chúa Trời 
chỉ khiến cho chúng ta bị giam cầm trong sự lo sợ mà thôi.  

IIII..  SSỰỰ  YYÊÊUU  TTHHƯƯƠƠNNGG    

  VVÀÀ  SSỰỰ  LLÀÀNNHH  MMẠẠNNHH  CCỦỦAA  TTÂÂMM  HHỒỒNN…… 
Sự dày vò, đau khổ… nhất là trên phương diện tinh thần, là 
sản phẩm của sự lo sợ; nhưng trái lại, sự yêu thương sẽ giúp 
gắn chặt Cơ Đốc Nhân với quyền năng của Đức Chúa Trời và 

đem lại cho họ sự lành mạnh trong tâm hồn. Xét về chiều sâu 
của tâm lý con người, khi “lo sợ” về một điều gì đó thì thường 
thường là vì người ta đã “biết mùi” điều mà họ đang lo sợ rồi. 
Trên phương diện thần kinh học, cảm giác “lo sợ” đến từ 
trạng thái bất an của tâm trí được khơi gợi bởi kinh nghiệm 
quá khứ. Về mặt căn bản, “sự lo sợ” không phải được trực 
tiếp tạo ra bởi cảnh giới chung quanh chúng ta mà là bởi tâm 
trí của chúng ta còn ngoại giới chỉ giữ vai trò của nhân tố kích 
thích, tác động mà thôi. “Sự lo sợ” là dấu hiệu của trạng thái 
bất ổn tinh thần, tức tình trạng tâm trí “có vấn đề”. Phần lớn 
chúng ta đều có thể dễ dàng nhận ra rằng nguyên nhân chính 
khiến cho chúng ta cứ bước đi khập khiễng giữa cuộc đời này 
là vì chúng ta đã từng phải chịu đau đớn bởi sự hoành hành 
của các thương tích tâm lý quá khứ. Tâm trí của chúng ta bất 
an, chúng ta bị ám ảnh, chúng ta sợ hãi. Tuy nhiên, Đức Chúa 
Trời hứa cho Dân Ngài một tâm hồn lành mạnh, Ngài muốn 
Dân Ngài ở trong Sự Yêu Thương của Ngài, gắn chặt với 
quyền năng của Ngài. Đức Chúa Trời muốn Dân Ngài cứ 
bước đi một cách hiên ngang, sống đắc thắng giữa giòng đời, 
không sợ hãi, không rúng động: 

““VVìì  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  cchhẳẳnngg  bbaann  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa  ttââmm  tthhầầnn  nnhhúútt  

nnhháátt,,  bbèènn  llàà  ttââmm  tthhầầnn  mmạạnnhh  mmẽẽ,,  ccóó  ttììnnhh  yyêêuu  tthhưươơnngg  vvàà  ddèè  ggiiữữ”” 
(2Ti. 1:7). 

IIIIII..  SSỰỰ  YYÊÊUU  TTHHƯƯƠƠNNGG    

  VVÀÀ  QQUUYYỀỀNN  NNĂĂNNGG  ĐĐỨỨCC  CCHHÚÚAA  TTRRỜỜII……  

Câu hỏi mà Cơ Đốc Nhân phải đặt ra cho mình là “Phải làm 
thế nào để phục hồi cho chúng ta „„ttââmm  tthhầầnn  mmạạnnhh  mmẽẽ,,  ccóó  ttììnnhh  

yyêêuu  tthhưươơnngg  vvàà  ddèè  ggiiữữ‟‟?”. Phận sự của mỗi người chúng ta là 
phải biết làm cách nào để lấy lại sự lành mạnh cho tấm lòng 
đã từng chịu nhiều thương tích tệ hại bởi sự công kích của các 
kẻ thù thuộc linh. Phận sự của chúng ta là phải tìm ra nguyên 
tắc Kinh Thánh cho vấn đề này. 

Chúng ta chỉ có thể bắt đầu thu hồi lại những gì mà Ma Quỉ 
đã cướp mất bằng việc nhận thức rõ về chân giá trị của chúng 
ta theo sự nhìn nhận của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã 
không tạo dựng để chúng ta trở thành những nô lệ truyền 
kiếp, mà là để chúng ta trở nên những người nam, người nữ 
mạnh mẽ và dũng cảm nhờ quyền năng của Sự Yêu Thương 
của Ngài, làm khí cụ yêu thương cho Ngài. Tuy nhiên, thay vì 
dũng cảm và mạnh mẽ, chúng ta thường lo sợ đủ thứ mà lại 
không kính sợ chính Đức Chúa Trời. Thay vì sống đúng theo 
trật tự mà Đức Chúa Trời đẹp ý, chúng ta lại đảo ngược trật tự 



 

ấy, và phải chịu lấy hậu quả thảm thương. Để thoát khỏi “sự 
lo sợ”, điều căn bản là chúng ta phải “kính sợ” Đức Chúa 
Trời. Điểm nổi bật của sự kính sợ Đức Chúa Trời là một khi 
thực lòng kính sợ Ngài, người ta chẳng còn biết lo sợ gì khác 
cả (Oswald Chambers). Kinh Thánh phán: 

““SSựự  kkíínnhh  ssợợ  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa  llàà  kkhhởởii  đđầầuu  ssựự  ttrrii  tthhứứcc……”” (Châm. 
1:7). 

“Sự kính sợ” Đức Giêhôva (Hb. yir‟ah) hoàn toàn khác với 
“sự sợ hãi” (Hb. yare, Gk. phobos, “sự lo sợ”), đó là sự khác 
nhau giữa hành động tôn kính với hành động lo lắng. Sự kính 
sợ Đức Chúa Trời là một loại “sợ” được dầm thấm trong tình 
yêu thương và lòng nương cậy. Loại “lo sợ” mà người ta 
thường có là một loại “sợ” bị liên lỉ gặm nhấm bởi sự ám ảnh 
và lòng lo lắng. Chúng ta “lo sợ” vì chúng ta thiếu lòng “kính 
sợ”, thiếu sự kỳ vọng nơi tình yêu thương bất bại của Đức 
Chúa Trời (1Cô. 13:8). Khi không có niềm kỳ vọng nơi tình 
yêu thương của Đức Chúa Trời, người ta chưa có sự kết nối 
với Ngài cho nên họ thiếu Ngài; vì vậy, họ thiếu tình yêu 
thương của Ngài, thiếu quyền năng của tình yêu thương của 
Ngài, và thiếu năng lực để sống phản ánh tình yêu thương của 
Ngài; mặc nhiên người ta trở thành nô lệ của “sự lo sợ”.  

Giữa vòng chúng ta, có nhiều người không thật sự kính sợ 
Đức Chúa Trời, dầu rằng tất cả chúng ta đều thờ phượng Đức 
Chúa Trời. Satan đặt trong lòng chúng ta sự lừa dối lâu đời 
của nó rằng Đức Chúa Trời xem thường chúng ta, Ngài 
không màng đến chúng ta. Với một sự nhận thức như thế, 
chúng ta thiếu kém về lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, rơi 
vào trạng thái lo sợ, và hậu quả là chúng ta cứ đi lòng vòng 
trong cuộc đời để tìm đường tự cứu. Thế nhưng, càng loay 
hoay, càng tự xoay xở, chúng ta càng nhận ra được rằng mình 
là nhỏ bé và bất năng. Cảm thức nhỏ bé và bất năng là một 
con dao hai lưỡi đối với mỗi người: Nó có thể dẫn chúng ta 
đến những sự lo sợ mới nguy hại hơn, nhưng đồng thời nó 
cũng có thể thức tỉnh để chúng ta quay lại với sự kính sợ Đức 
Chúa Trời và rồi mọi sự sẽ được giải quyết: 

““
77
VVậậyy  hhããyy  pphhụụcc  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii;;  hhããyy  cchhốốnngg  ttrrảả  MMaa  QQuuỉỉ,,  tthhìì  

nnóó  ssẽẽ  lláánnhh  xxaa  aannhh  eemm..  
88
HHããyy  đđếếnn  ggầầnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  tthhìì  NNggààii  

ssẽẽ  đđếếnn  ggầầnn  aannhh  eemm..  HHỡỡii  kkẻẻ  ccóó  ttộộii,,  hhããyy  llaauu  ttaayy  mmììnnhh,,  ccóó  aaii  hhaaii  

llòònngg,,  hhããyy  llààmm  ssạạcchh  llòònngg  đđii;;  
99
hhããyy  ccảảmm  bbiiếếtt  ssựự  kkhhốốnn  nnạạnn  mmììnnhh,,  

hhããyy  đđaauu  tthhưươơnngg  kkhhóócc  llóócc;;  hhããyy  đđổổii  ccưườờii  rraa  kkhhóócc,,  đđổổii  vvuuii  rraa  

bbuuồồnn..  
1100

HHããyy  hhạạ  mmììnnhh  xxuuốốnngg  ttrrưướớcc  mmặặtt  CChhúúaa,,  tthhìì  NNggààii  ssẽẽ  nnhhắắcc  

aannhh  eemm  llêênn”” (Gia. 4:7-10). 

IIVV..  SSỰỰ  YYÊÊUU  TTHHƯƯƠƠNNGG  TTHHỰỰCC  HHÀÀNNHH……  

Trong Tiếng Hylạp, “sự yêu thương”, “tình yêu thương”, hay 
“yêu thương” có các ý nghĩa và mức độ khác nhau. Tuy 
nhiên, ý nghĩa của Sự Yêu Thương Cơ Đốc được trực tiếp rút 
ra từ sự khải thị của Đức Chúa Trời trong và qua Chúa Cứu 
Thế Jêsus. Dầu rằng rất mãnh liệt, nhưng Sự Yêu Thương Cơ 
Đốc không phải là một dạng cảm xúc thiên nhiên của con 
người, mà là bông trái của Đức Thánh Linh trong đời sống 
của người tin (Gal. 5:22-23). Sự Yêu Thương Cơ Đốc là một 
thực tại của ý chí chứ không phải là của xúc cảm, vì Cơ Đốc 
Nhân phải yêu cả những người mình không thích nữa (Ma. 
5:44, 48). Sự Yêu Thương Cơ Đốc không thể bị “sự lo sợ” chi 
phối, Sự Yêu Thương Cơ Đốc được thể hiện nhờ sự gắn kết 
với quyền năng của Đức Chúa Trời để yêu như chính Ngài đã 
yêu trong và qua Đức Chúa Jêsus:  

““NNầầyy  vvìì  ssaaoo  mmàà  SSựự  YYêêuu  TThhưươơnngg  đđưượợcc  ttrrọọnn  vvẹẹnn  ttrroonngg  cchhúúnngg  

ttaa,,  hhầầuu  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa  đđưượợcc  llòònngg  mmạạnnhh  bbạạoo  ttrroonngg  nnggààyy  xxéétt  

đđooáánn,,  ấấyy  llàà  CChhúúaa  tthhểể  nnààoo  tthhìì  cchhúúnngg  ttaa  ccũũnngg  tthhểể  ấấyy  ttrroonngg  tthhếế  

ggiiaann  nnààyy”” (1Gi. 4:17). 

Trên phương diện Sự Yêu Thương, ““CChhúúaa  tthhếế  nnààoo  tthhìì  cchhúúnngg  

ttaa  ccũũnngg  tthhếế  ấấyy  ttrroonngg  tthhếế  ggiiaann  nnầầyy”” là thế nào? Chúng ta 
không thể điểm hết các đặc tính của Sự Yêu Thương của Đức 
Chúa Trời đối với chúng ta được nhưng chúng ta có thể nhận 
thức được một số phương diện cho đời sống yêu thương thực 
hành của mình: Trước hết, Sự Yêu Thương của Ngài là một 
sự yêu thương chung thủy: 

““……  NNggààii  đđãã  yyêêuu  kkẻẻ  tthhuuộộcc  vvềề  mmììnnhh  ttrroonngg  tthhếế  ggiiaann  rrồồii,,  tthhìì  ccứứ  

yyêêuu  cchhoo  đđếếnn  ccuuốốii  ccùùnngg”” (Gi. 13:1). 

Ở đây, từ liệu “cuối cùng” (Gk. telos) hàm ý về một sự hoàn 
thành trọn vẹn các mục đích đã định chứ không phải chỉ nói 
đến yếu tố thời gian. Hễ những ai đã thuộc về Đức Chúa Trời 
trong Đức Chúa Jêsus Christ, đã ở trong sự giao ước của 
Ngài, Ngài sẽ nuôi giữ họ trong chương trình tốt đẹp của Sự 
Yêu Thương vốn có theo thuộc tính của Ngài. Đức Chúa 
Jêsus đã yêu thương chúng ta bằng một tình yêu chung thủy, 
và Lời Kinh Thánh dạy rằng ““CChhúúaa  tthhếế  nnààoo  tthhìì  cchhúúnngg  ttaa  ccũũnngg  

tthhếế  ấấyy  ttrroonngg  tthhếế  ggiiaann  nnầầyy”” cho nên chúng ta cũng phải yêu 
thương nhau một cách chung thủy như Ngài đã yêu chúng ta. 
Tình yêu thương chỉ chung thủy nếu nó hướng đích và được 
duy trì trong sự kết ước, vì chung thủy trong sự yêu thương 
đồng nghĩa với sự yêu thương trọn vẹn.  

Một phương diện khác trong Sự Yêu Thương của Đức Chúa 
Jêsus mà chúng ta cần ghi nhận cho đời sống yêu thương thực 
hành của chúng ta là Ngài đã yêu chúng ta bằng một tình yêu 
hy sinh: 

““……  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  đđãã  yyêêuu  HHộộii  TThháánnhh,,  pphhóó  cchhíínnhh  mmììnnhh  vvìì  HHộộii  

TThháánnhh……”” (Êph. 5:25). 

Người ta có thể cho mà không yêu gì hết, nhưng không thể 
nào người ta yêu mà lại chẳng cho gì cả. Chính vì thế, tình 
yêu thương luôn đòi hỏi đức hy sinh, vì tình yêu thương thật 
không chỉ có nghĩa là cảm xúc. Cái được gọi là “tình yêu 
thương” nhưng chỉ dừng lại trong giới hạn của sự xúc cảm là 
cái mà người ta cần phải tra xét lại vì sự xúc cảm chính là dấu 
hiệu cơ bản của nhu cầu chứ không phải là của tình yêu 
thương! Sự Yêu Thương Cơ Đốc (Gk. agape) theo gương 
Đức Chúa Jêsus như Ngài đã thể hiện là tình yêu theo sự chọn 
lựa của ý chí, bằng sự hạ mình và hy sinh bản thân chứ không 
phải chỉ là tiếng nói vội vàng và nông cạn của xúc cảm của 
con người thiên nhiên. Khi nào mà người ta vẫn còn “cần 
nhau” chứ chưa phải là “yêu” (Gk. agapao), “sự lo sợ” vẫn 
còn là một hung thần có khả năng hoành hành tùy tiện. “Sự lo 
sợ” là một loại axít mạnh có khả năng phá hỏng mọi chất liệu 
của Sự Yêu Thương Cơ Đốc. Khi nào người ta tự nhận là 
“yêu” mà vẫn còn “lo sợ” thì “sự lo sợ” cứ còn là cái bóng 
đen của thảm họa khiến cho họ không sao có khả năng làm 
cho ““ssựự  yyêêuu  tthhưươơnngg  đđưượợcc  nnêênn  ttrrọọnn  vvẹẹnn”” để rồi họ có thể có 
được ““llòònngg  mmạạnnhh  bbạạoo  ttrroonngg  nnggààyy  xxéétt  đđooáánn”” (1Gi. 4:17). 

 

Sống đời sống yêu thương không phải chỉ là một điều để chọn 
lựa mà là phận sự tất yếu của Cơ Đốc Nhân (1Gi. 4:21). Sự 
Yêu Thương đích thực không có mặt của “sự lo sợ” (1Cô. 
13:4-7) và nó là bất bại (1Cô. 13:8). Vấn đề cần được lưu ý là 
để thủ đắc được một Sự Yêu Thương như thế, nhất thiết 
người ta phải được kết nối với chính Đức Chúa Trời (1Gi. 
4:16). Để có thể “yêu” mà không hề “lo sợ” người ta phải đến 
với Đức Chúa Trời, nương cậy Ngài bằng việc sống thực 
hành các nguyên tắc Kinh Thánh. Khi nào người ta biết kính 
sợ Đức Chúa Trời, Sự Yêu Thương của Ngài sẽ chan hòa trên 
đời sống của họ, và mọi điều lo sợ sẽ được xóa tan, đẩy lùi để 
chỉ còn lại sự yêu thương trọn vẹn mà thôi. 

 


